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Предговор 
 

Представените тук записки по дисциплина „Геодезия – II част“:  

 Са предназначени основно за студентите от специалност „Геодезия“ (редовна и 

задочна форма на обучение) в Геодезически факултет при УАСГ; 

 Допълват съдържанието на основните литературни източници за подготовка по 

дисциплината: учебник по Геодезия [2] (автори: проф. к.т.н. инж. Стефан Н. Атанасов 

и проф. к.т.н. инж. Любен С. Тодоров), на издателство „Техника“, София 1991 г. и 

Ръководство за упражнения по ГЕОДЕЗИЯ (автори: доц. д-р инж. Паско М. 

Бакалов, доц. д-р инж. Радка Хр. Янева, инж. Димитър Т. Тонков, инж. Светлана В. 

Бакъшева, инж. Евгени С. Кръстанов), УАСГ, Учебен изчислителен комплекс, София 

2002; 

 Отразяват вижданията и са преподавани в лекционния курс на дисциплината от доц.    

д-р инж. Бано П. Банов (до учебна 2015/2016 г.) и доц. д-р инж. Иван Ст. Кунчев (от 

учебна 2016/2017 г.) за студентите от специалност „Геодезия“ (редовна форма на 

обучение), и доц. д-р инж. Иван Ст. Кунчев за студентите от специалност „Геодезия“ 

(задочна форма на обучение) 

 Могат да се използват от студенти от други висши училища или други заинтересовани 

лица, при задължително позоваване на лекторите и Геодезически факултет при УАСГ. 

 

Накрая е приложен актуален конспект за подготовка при явяване на изпит. 
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Определяне на площи при известни правоъгълни 
координати на граничните точки. Точност. 
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Определяне на площи при известни полярни координати на 
граничните точки. Точност. 
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Българска геодезическа система (БГС) 2005 
 
Българската геодезическа система 2005 (БГС 2005) включва следните компоненти: 

 Фундаментални геодезически параметри според Геодезическата референтна 

система 1980 (GRS80); 

 Геодезическа координатна система ETRS89; 

 Кадастрална координатна система 2005; 

 Височинна система; 

 Геодезическа проекция; 

 Система за разграфка и номенклатура на картните листове. 

 

Фундаментални геодезически параметри са набор от международно приети константи, 

определящи фигурата и динамиката на Земята, които се използват в геодезията: 

 Екваториален радиус на Земята: а = 6 378 137 m; 

 Геоцентрична гравитационна константа на Земята (с атмосферата):  

GM = 3986005х10
-8

m
3
s

-2
; 

 Динамичен фактор на фигурата на Земята без перманентната приливна деформация:  

J2 = 108263 x 10
-8 

(на този динамичен фактор съответства полярна сплеснатост на 

Земята: 

1/f = 298.257222101); 

 Ъглова скорост на въртене на Земята:  
-11

rad.sec
-1

). 

 

GRS80 (Geodetic Reference System) е международно приета Геодезическа референтна 

система, определена в 1980 г.  

 

ETRS89 е Европейска земна координатна система, приета от подкомисията на 

Международната асоциация по геодезия (IAG) за Европа - EUREF и фиксирана към 

стабилната част на Евроазиатската континентална плоча. 

 

Височинната система е реализирана чрез нивелачните репери от Държавната нивелачна 

мрежа, включени в Обединената европейска нивелачна мрежа (UELN) и определени в 

Европейската вертикална референтна система (EVRS) с помощта на данни за силата на 

тежестта в унифицирана гравиметрична система (IGSN 1971). 

 

Геодезическа проекция: 

 Универсална напречна цилиндрична проекция на Меркатор (Universal Transverse 

Mercator - UTM), и въведената чрез нея система от правоъгълни равнинни 

координати; 

 Ламбертова конформна конична с два стандартни паралела (за целите на кадастъра), и 

въведената чрез нея система от правоъгълни равнинни координати.  

Разграфка и номенклатура на картните листове: 

 За стандартни картни листове в мащаби от 1:1 000 000 до 1:2000 включително 

съгласно международната разграфка и номенклатура; 
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 За нестандартни картни листове във всички мащаби, по-едри от 1:2000 в свободна 

разграфка. Картните листове се номерират с арабски цифри от запад на изток и по 

последователни редове от север на юг. Върху всеки картен лист се обозначава: номер 

на листа ("Лист № ......"); номенклатурата/номенклатурите на стандартния 

лист/листове в най-близкия по-дребен мащаб, в който/които попада изобразената 

територия; мащаб. 

БГС 2005 - Териториален обхват:  

БГС 2005 се прилага за територията на Република България с наименованието "Българска 

геодезическа система 2005" (2005 е индекс указващ от епохата, в която са определени 

координатите на точките от материализиращата я геодезическа мрежа). 

 

БГС 2005 - Обхват на действие: 

 Определя се на основата на европейската геодезическа референтна система EUREF 

(EUropean REference Frame); 

 Въвежда за всички приложения в страната; 

 Връзката между БГС 2005 и другите референтни системи използвани в страната се 

осъществява чрез трансформационни параметри. 

 

За извършване на геодезически и картографски дейности е необходима Eдинна 

геодезическа основа, т.е. изграждане и поддържане на геодезически точки, които са 

равномерно разпределени и трайно стабилизирани върху местността геодезически точки с 

определени координати и височини върху цялата територия на Република България и които: 

 се определят с геодезически координати, надморски височини, ускорение на силата на 

тежестта и магнитната деклинация, чрез извършване на спътникови, геодезически, 

гравиметрични, астрономични и геомагнитни измервания с висока точност, както и 

чрез използване на данни от постоянно действащи GNSS станции за определяне на 

положение; 

 са обособени в геодезически мрежи в зависимост от извършените на тях измервания. 

 

Единната геодезическа основа на територията на Република България включва следните 

геодезически мрежи: 

 ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА; 

 ДЪРЖАВНАТА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА; 

 ДЪРЖАВНАТА ГРАВИМЕТРИЧНА МРЕЖА); 

 МРЕЖАТА ОТ МАРЕОГРАФНИ СТАНЦИИ; 

 МРЕЖАТА ОТ МАГНИТНИ СТАНЦИИ. 

 

ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА МРЕЖА (ДГМ), включва: 

 Геодезическите точки от ДЪРЖАВНАТА GPS МРЕЖА (ДGPSМ) - общо 473, 

обособени в два класа: 

- Основен - 128 точки; средно разстояние между съседните точки 30 - 35 км; 

- Второстепенен  - 345 точки; средно разстояние между съседните точки 15 - 20 км. 

 Специални геодезически точки (СГТ) 
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Обобщени данни за участващите геодезически точки от ДGPSМ са представени в следващата 

таблица: 

Вид геодезическа точка Брой за 

Основен 

клас 

Брой за 

Второстепенен 

клас 

Перманентни станци 1 - 

EUREF и EUVN точки 16 - 

Дублиращи точки 14 - 

ДГМ I и II клас (чрез класически методи и технологии) 23 25 

ДГМ III и IV клас (чрез класически методи и технологии) 49 226 

Нови точки 23 - 

Точки със специален статут 2 - 

ГММП - 3 

Гравиметрични точки - 1 

Новопостроени точки - 90 

Общо: 128 345 

Общо основен и второстепенен клас: 473 

 

Специални геодезически точки (СГТ) са тези, които служат за определяне на връзките между 

Българската геодезическа система и другите референтни координатни системи, прилагани в 

страната, или за решаване на други специфични и научноизследователски задачи. СГТ са 

стабилизирани и са определени според изисквания на Наредби. СГТ имат фундаментално 

значение за развитие и поддържане на геодезическите мрежи поради извършените върху тях 

разнородни геодезически измервания (линейно-ъглови, астрономически, гравиметрични, 

геомагнитни, доплерови, GPS и др.) и могат да бъдат: 

 геодезически точки от геодезическите мрежи (I, II, III, IV клас), създадени чрез 

класически методи и технологии в съответствие с Инструкция за създаване и 

поддържане на Държавната геодезическа мрежа на НРБ, изд. ВИ, 1984 г.; 

 точки от други, по-рано създадени геодезически мрежи; 

 новопостроени геодезически точки. 

 

EUVN точки са тези, които са включени в Европейската Обединена Вертикална Мрежа. 

 
ГММП точки са тези, които са включени в Геодезическите мрежи с местно предназначение 

(ГММП). ГММП са елемент от геодезическата основа на страната, необходима за осигуряване на 

проектантски и проучвателни дейности, свързани с топографското и кадастралното заснемане в 

едри мащаби (до 1:10 000), трасиране, определяне на обеми, площи и други характеристики на 

обекти от местността и инженерни съоръжения. 

ГММП: 

 представляват съвкупност от точки, трайно стабилизирани на местността, които имат 

определени координати и височини; 

 сгъстяват Държавната геодезическа мрежа (ДГМ) и се създават по землища, населени 

места или по картни листове в мащаб 1:5000 (1:10000), равномерно разположени и 

обхващащи зададения район, за решаването на съответните инженерни задачи; 

 се създават като пространствени мрежи с разстояния между точките 1 - 2 км;  

 за осигуряване на линейни обекти (ж.п. линии, пътища, нефто-, газо- и електропроводи и 

др.) се създават с разположение и плътност съгласно изискванията на възложителя. 
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Точност на ДГМ: 

- за Основния клас на ДGPSМ: по положение 5 - 10 mm и по височина 10 - 15 mm; 

- за Второстепенния клас ДGPSМ: по положение 10 - 15 mm и по височина 15 - 20 mm; 

- за Специалните геодезически точки: по положение 10 - 15 mm и по височина 15 - 20 mm 

(ако няма други изисквания). 

 

ДЪРЖАВНА НИВЕЛАЧНА МРЕЖА (ДНМ): 

ДНМ e предназначена да осигурява единна височинна основа за геодезическите измервания 

в Република България, както и за изпълнение на важни научни и инженерно-технически 

задачи. Тя се подразделя на четири класа, като I и ІІ клас се ползват както за 

разпространение на единна височинна система на територията на цялата страна, така и за 

научни изследвания при определяне фигурата на Земята, вертикалните движения на земната 

кора, разликите в нивата на моретата и океаните, сеизмично райониране и др.  

 

Нивелачната мрежа I клас представлява главната височинна основа на ДНМ. Нивелачната 

мрежа I клас се: 

 Измерва с най-висока точност и при спазване на най-строги критерии от 

методологично естество; 

 Състои от затворени полигони с периметър около 400 km и средна дължина на 

линиите 100 km.  

 

Нивелачната мрежа II клас се измерва с висока точност и се състои от линии, които сгъстяват 

нивелачните полигони I клас, като образуват второкласни полигони. Средната дължина на 

линиите е 35 km.  

 

Нивелачната мрежа III клас се състои от линии, които сгъстяват второкласните полигони и се 

използват за създаване на височинна основа при основни и специализирани геодезически и 

картографски фейности на урбанизирани и извънселищни територии. Средната дължина на 

линиите е 25 km.  

 

Нивелачната мрежа IV клас е основа за височинни измервания, свързани с изработване на: 

кадастрални планове (преди влизане в сила на Закон за кадастъра и имотния регистър), 

едромащабната топографска карта, специализирани карти, нивелационни планове и други. 

 

През 2003 г. Държавната нивелачна мрежа на Р България I клас е включена към Обединената 

Европейска нивелачна мрежа (UELN). Височинната система на UELN е Европейската 

вертикална референтна система (EVRS), като нейната първа реализация е EVRF2000. 

Изходно начало на EVRF2000 е средното морско ниво, определено от мареографа в 

Амстердам и фиксирано чрез репер № 000А2530-Амстердам. 

 

През 2003 г. техническата работна група на EUREF стартира проекта EUVN-DA с основна 

цел –„създаване на континентална и хомогенна GPS/нивелачна мрежа и база данни, 

съвместима с ETRS89 и EVRS”. България се включва в проекта EUVN-DA с 26 точки, които 

представляват и реализацията на ETRS89 в България от 2006 г. Точките са привързани към 

Държавната нивелачна мрежа I клас, т.е. към UELN, чрез нивелация I клас. 

 

През 2007 г. е определена втора реализация на EVRS - EVRF2007. Изходно начало на 

EVRF2007 е средното морско ниво, определено от мареографа в Амстердам и фиксирано 

чрез 13 репера, разположени в стабилната част на Централна Европа.  
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През 2011 г. са изчислени котите на реперите от Държавната нивелачна мрежа на Република 

България I клас в Европейската височинна референтна система EVRS/EVRF2007. 

Изработени са каталози на нивелачните репери I клас по нивелачни линии - номера на 

реперите в UELN и Държавната нивелачна мрежа, разстоянията между тях, географски 

координати, код на репера, описание на местоположението и др. 

 

През 2012 г. са изчислени котите на реперите от Държавната нивелачна мрежа на Република 

България II клас в Европейската височинна референтна система EVRS/EVRF2007. 

Изработени са каталози на нивелачните репери II клас по нивелачни линии и първокласни 

полигони - номера на реперите в UELN и Държавната нивелачна мрежа, разстоянията между 

тях, географски координати, код на репера, описание на местоположението и др. 

 

През 2012 г. нивелачните линии от Държавната нивелачна мрежа на Република България I 

клас - измерване IV цикъл (1995-2009 г.) са преизчислени в съответствие с изискванията на 

UELN и Българската геодезическа система 2005. 

 

ДЪРЖАВНА ГРАВИМЕТРИЧНА МРЕЖА (ДГрМ); 

ДГрМ представлява съвкупност от равномерно разпределени върху цялата територия на 

Република България и трайно стабилизирани върху местността точки (гравиметрични точки), 

за които са определени абсолютните стойности на ускорението на силата на тежестта g, 

техните координати и височини. Това е изходната основа за всички гравиметрични 

измервания и снимки за геодезически, геофизични, научни и научноизследователски цели. 

 

ДГрМ се изгражда като йерархична мрежа със следните класове: 

 Изходен (нулев) клас; 

 Първи клас - сгъстяващ на Изходния клас; 

 Втори клас - сгъстяващ на Изходния и на Първи клас. 

Изходният (нулев) клас включва точки с абсолютни определения на ускорението на силата 

на тежестта и служи за определяне на параметрите на гравиметричната система на страната и 

нейната връзка със световната система, за метрологично осигуряване на мрежите от 

следващите сгъстяващи класове, както и за изучаване изменението на гравитационното поле 

на Земята във времето. 

 

Първи и Втори клас включват точки с относителни определения на ускорението на силата на 

тежестта и служат за равномерно разпространение на гравиметричната система върху цялата 

територия на страната. 

 

МРЕЖА ОТ МАРЕОГРАФНИ СТАНЦИИ; 

Мареографните станции служат за непрекъснато наблюдение и автоматично регистриране на 

морското ниво.  

 

Наблюденията на морското ниво и по-точно положението на нивото в даден момент и 

неговото изменение във времето и пространството имат голямо значение за науката и 

практиката - корабоплаването в крайбрежните райони, при строителството на пристанищни 

съоръжения и при определяне на тяхното височинно положение, при прогнозиране на 

наводнения. 
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Средното морско ниво, определено от дълъг период от време, служи като изходна 

повърхност при изчислението на височините на точките от земната повърхност и 

дълбочините на моретата и океаните. Чрез сравнение на положението на морското ниво в 

една точка от крайбрежието за големи периоди от време може да се правят изводи за 

вековните колебания на сушата. 

 

Наблюденията на морското ниво се извършва в точки по крайбрежието, в които са 

монтирани специални апарати, наречени мареографи. 

 

Националната мрежа от мареографни станции за мониторинг на нивото на Черно море се 

състои от четири мареографни станции - Варна, Иракли, Бургас и Ахтопол. 

 

МРЕЖА ОТ МАГНИТНИ СТАНЦИИ. 

Мрежата от магнитни станции на територията на Република България представлява 

съвкупност от геодезически точки, трайно стабилизирани върху земната повърхност, върху 

които периодично се определят елементите на земното магнитно поле. 

 

Мрежата от магнитни станции на територията на Република България включва: 

 секуларни станции; 

 станции първи клас; 

 резервни станции на секуларните станции; 

 свободни станции. 

 

БГС 2005 - Реализация и поддържане:  

Извършва се чрез създаване и поддържане на горните геодезически мрежи. 

 

Геодезическа координатна система ETRS89: 

 Основен компонент на БГС 2005; 

 Материализира се чрез координатите на основните и второстепенните точки на 

Държавната  GPS мрежа (общо 473 точки); 

 Определена е в епоха 2005.0 въз основа на ETRS89. 
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Видове измервания и приносът им за определяне на точки в 
координатна система. 
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Трансформация на координати. Хелмертова трансформация в 
равнината. Афинна трансформация в равнината. Свойства на 
афинната трансформация в равнината Полиномна 
трансформация. Хелмертова и афинна трансформация чрез 
изравнение. 
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Полигони и полигонови мрежи. Изисквания към 
конфигурацията и измерванията. Оценка на точността на 
измерени посоки и дължини преди изравнение на 
полигонова мрежа. Избор на априорни оценки за точност 
преди изравнение на полигонова мрежа. 
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Параметрично изравнение на планови мрежи - избор на 
неизвестни, уравнения на поправки за измерени посоки. 
Параметрично изравнение на планови мрежи - уравнения на 
поправки за измерени дължини, тежести на измерванията, 
принцип за изчисление на тежестите  при разнородни 
измервания, анализ на дименсиите на коефициентите в 
уравненията на поправките и системата нормални 
уравнения. 
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Изравнение на нивелачни мрежи. Оценка на точността. 
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Условно изравнение на включен полигонов ход. Оценка на 
точността. Условно изравнение на включен нивелачен  ход. 
Оценка на точността. 
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Конспект по Геодезия - II част  
1. Определяне на площи при известни правоъгълни координати на граничните точки. 

Точност. 

2. Определяне на площи при известни полярни координати на граничните точки. Точност. 

3. Българска геодезическа система (БГС) 2005. 

4. Видове измервания и приносът им за определяне на точки в координатна система. 

5. Трансформация на координати. Хелмертова трансформация в равнината. 

6. Афинна трансформация в равнината. Свойства на афинната трансформация в равнината. 

7. Полигони и полигонови мрежи. Изисквания към конфигурацията и измерванията. 

8. Оценка на точността на измерени посоки преди изравнение на полигонова мрежа – 

критерии колимация, затворени и включени полигони. 

9. Оценка на точността на измерени посоки преди изравнение на полигонова мрежа – 

критерии координатни несъвпадения в затворени и включени полигони, абриси. 

10. Оценка на точността на измерени дължини преди изравнение на полигонова мрежа 

11. Параметрично изравнение на планови мрежи – постановка на задачата, уравнения на 

поправките за измерени посоки (привеждане в линеен вид). 

12. Параметрично изравнение на планови мрежи - постановка на задачата, уравнения на 

поправките за измерени дължини (привеждане в линеен вид). 

13. Параметрично изравнение на планови мрежи - постановка на задачата, тежести на 

измерванията, принцип за изчисление на тежестите  при разнородни измервания, анализ 

на дименсиите на коефициентите в уравненията на поправките и системата нормални 

уравнения 

14. Изравнение на нивелачни мрежи - постановка на задачата. Параметрично изравнение на 

геометрична нивелация. 

15. Изравнение на нивелачни мрежи - постановка на задачата. Параметрично изравнение на 

тригонометрична нивелация 

16. Условно изравнение на включен нивелачен ход – постановка, анализ и решение на 

задачата за геометрична нивелация. 

17. Условно изравнение на включен нивелачен ход – постановка, анализ и решение на 

задачата за тригонометрична нивелация 

 

06.2019 г.      Преподавател: доц. д-р инж. Иван Кунчев 

гр. София                  
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